
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

1 พนกังานขายรถยนต์ ช/ญ 5 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.โตโยตา้สุพรรณบรีุ ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้
2 ช่างเทคนิค ช 3 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ 035-523001
3 พนกังานรับรถ ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

4 ช่างตกแต่งรถใหม(่VDQI) ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง -
5 IT,กราฟิกดีไซน์ ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ  ากดั 12,000 บ/ด - บจก.รดาดาว กรุ๊ป ดูแลผูสู้งอายุ

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-528282
6 แคชเชียร์ ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินคา้
7 พนกังานขายหน้าร้าน ช/ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-494966
8 พนกังานแผนกผกัผลไม้ ช/ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง -
9 พนกังานแพค็สินคา้ ช/ญ 10 ไม่เกิน 50 ปี ไม่จ  ากดั 350-500 บ./ว - บจก.เซริเซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลเส้มผม

ต.วงัน ้าซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 092-3128956
10 พนกังานประจ า Counter หลงัคา ช 1 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
11 พนกังานขบัรถส่งของ ช 1 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773
12 พนกังานยกของ ช 3 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -
13 พนกังานแคชเชียร์ ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ม.6 ตามตกลง - แฮปป้ีฟาร์ม หมูอนามยั จ าหน่ายเน้ือหมู
14 ผูจ้ดัการ(สาขาโพธ์ิพระยา) ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-713 0257
15 พนกังานจดัออเดอร์สินคา้ออนไลน์ ช 2 22-37ปี ม.6 10,000+ ผา่นการเกณฑท์หาร บมจ.สยามแม็คโคร  คา้ส่งและคา้ปลีก
16 หวัหนา้แผนกอุปโภค-บริโภค ช/ญ 2 30 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 3 ปี  ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104
17 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 8 22-38ปี ม.3 9,750 บ/ด ผา่นการเกณฑท์หาร
18 แม่บา้น ญ 1 40-50ปี ปวส.-ป.ตรี 9,000 ขบัรถยนต,์ท าอาหาร,ซกัผา้ คุญโสภา

ดูแลผูสู้งอาย,ุรถน ้าตน้ไม้ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-5574716
19 พนกังานส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ บจก.ทีเอสเอม็ เอก็ซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ
20 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953
21 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 30 ไม่เกิน 40 ปี ม.3 ข้ึนไป 320 บ./ว มีโอที บจก.เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์ โรงงานผลิตสายไฟ

ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 064-9318494
22 พนกังานบญัชี ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - เฟืองทองการบญัชี ให้บริการดา้นบญัชี

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525274
23 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.วี.พี. ไอซ์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

24 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.หน่องบอ่ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 098-9213960
25 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2
26 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ด. เขา้กะได้
27 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้
28 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ทรัพยอุ์ดมธารา ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

29 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส./ป.ตรี ตามตกลง - ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 098-9213960

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดือนเมษำยน 2565
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30 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2 บจก.ทรัพยอุ์ดมธารา ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

31 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ว. เขา้กะได้ ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 098-9213960
32 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้
33 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว.  - ค่าน ้ามนัวนัละ 30 บาท บจก.เจอาร์แพค ผลิตถุงบ๊ิกแบค็/ถุงจมัโบ้

ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 096-6424462
34 ช่าง งานพ้ืนและช่างทัว่ไป ช 10 20-30 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง ไม่จ  าเป็นตอ้งมี เจ เอส ที ฟลอร่ิง แอนด ์เอ็นจิเน่ียร่ิง จ  ากดั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ประสบการณ์ ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 094-3414400
35 พนกังานเยบ็ ช/ญ 20 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล การตดัเยบ็เส้ือผา้

ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-5989650
36 พนกังานตอ้นรับ ช/ญ 2 18-35 ปี ม.6 ปวช. 350 บ./ว. - คนัทรีรีสอร์ท รีสอร์ท
37 แม่บา้น ญ 2 25-50 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว. ต.ดอนเจดีย ์อ.ดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี 081-4209570
38 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ม.3 ตามตกลง - บจก.เอส ซี เปเปอร์-แพค็ ผลิตกล่องกระดาษ

ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 035-571174
39 พนกังานลา้งรถ ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บริษทั วายวีเค กรุ๊ป จ ากดั ลา้งรถยนต์

- ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 090-6482708
40 ช่างเช่ือม 5 25-45 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี บจก.ตรีป้ันจัน่ โมบาย ผลิตรถป้ันจัน่
41 ช่างสี 1 25-45 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี ต ต าบลโคกคราม อ.บางปลามา้ 035-586503
42 ช่างระบบไฮดรอลิก 1 25-45 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี
43 พนกังานตรวจสอบสินเช่ือ ช 3 25-40ปี ม.3 ข้ึนไป 9,000-17,000 - บจก.ไมดา้แอสเซ็ท จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
44 ตวัแทนขาย ช/ญ 4 18-40ปี ไม่จ  ากดั 9,000-17,000 - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 061-5468116
45 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.ตน้คูณฟูด จ าหน่ายวุน้เส้น
46 แม่บา้น ญ 2 ไม่เกิน 50 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ต. บา้นโพธ์ิ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี  02-1071447
47 คลงัสินคา้ ช 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง -
48 พนกังานสนามบอล ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ม.6,ปวช-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.พี.พี. คอนสตรัคชัน่ ธุรกิจบา้นจดัสรร
49 พนกังานบญัชี ญ 2 20ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส. ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-523889
50 โฟร์แมน ช 2 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง -
51 ช่างเช่ือม ช 3 18ปีข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง ตามวุฒิหรือมีประสบการณ์ บจก.รสเทพ ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
52 ช่างสี ช 3 18ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ตามวุฒิหรือมีประสบการณ์ ต.โพธ์ิพระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 099-0123444
53 วิศวกร/สถาปนิก/มณัฑนากร ช 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์
54 ช่างถ่ายรูป/ตดัต่อ VDO ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์
55 ครีเอทีฟ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์
56 คนท างานส่วนหยอ่ม/ขบัรถ ช 1 25ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
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57 เจา้หน้าท่ีทางการตลาดและรักษาฐานขอ้มูลลูกคา้ ช/ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี 15,000 ข้ึนไป - บ.ทรู ดิสทริบิวชัน่ การส่ือสาร
58 AE บริหารช่องทางการขาย ช/ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี 15,000 ข้ึนไป - แอนด ์เซลล ์จ  ากดั 090-9170872
59 พนกังานแนะน าสินคา้ของทรู ช/ญ 10 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 15,000 ข้ึนไป - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

60 พนกังานแนะน าสินคา้ทางโทรศพัท์ ช/ญ 5 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 15,000 ข้ึนไป -
61 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ช/ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี 15,000 ข้ึนไป -
62 พนกังานขาย Parttime ช/ญ 5 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 15,000 ข้ึนไป -
63 คนสวน ช/ญ 2 40-50 ปี ม.3-ม.6 12,000 มีบา้นพกัให้ สวนผกัพงษพ์ญา สวนผกั

ต.หนองราชวตัร หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี 061-5716655
64 แม่บา้นท าความสะอาด ญ 3 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 10,000 มีประสบการณ์ ฉีดวคัซีนแลว้ 3 เขม็ เดอะลอร์ด วิลล่า โรงแรม

ต.ดอนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-960585
65 พนกังานวิเคราะห์สินเช่ือ ช 2 22-27 ปี ป.ตรี 17,000 ค่าโทรศพัท์ บ.เมืองไทย แคปปิตอล บริการสินเช่ือ

มีมอเตอร์ไซตเ์ป็นของตวัเอง ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

มีค่าเส่ือมมอเตอร์ไซต์
66 ไฟฟ้าโรงงาน ช 2 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - บ.สุพรรณรุ่งเรืองสตีล ผลิตเหล็ก

ต.บางปลามา้ อ.บางปลามส้ฃ จ.สุพรรณบุรี 035-440868
67 พนกังานรายวนั ญ/ช 10 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ 325/วนั - บ.ดอนเจดีย ์ฟู๊ ด โปรเซสซ่ิง จ  ากดั ไก่เสียบไมแ้ช่แขง็

ต.ดอนเจดีย ์อ.ดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี 035-591709
68 พนกังานขาย ญ/ช 2 25-40 ปี ปวส.ข้ึนไป 350/วนั - บ.เกรียงไกร โมโตไบค์ 035-450159
69 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ ช 2 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 350/วนั - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

70 ช่างก่อสร้าง (กรรมกร) ญ/ช 5 30-50 ปี ไม่จ  ากดั 350-400/วนั มีท่ีพกัอาศยั หจก. พีพี แอนด ์ป้ัว รับเหมาก่อสร้าง
71 ช่างไม้ ช 5 30-50 ปี ไม่จ  ากดั 450-500/วนั ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 095-7141737
72 ช่างปูน ญ/ช 10 30-50 ปี ไม่จ  ากดั 450-500/วนั

73 ช่างไฟฟ้า ช 6 18 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส. 12,000-14,000 ไม่จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ หจก.อาร์ทเนเวอร์ดาย เอ็นจิเนียร่ิง รับเหมาบริการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า

ต.กฤษณา อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 098-3746453
74 บญัชี ญ 2 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000 ข้ึนไป มีความรู้ดา้นบญัชีเบ้ืองตน้ บ.ซีเอ็นซี ดีเท็คซ์ ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
75 QC ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000ข้ึนไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 035-964006
76 Design ญ/ช 3 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี 16,000 ข้ึนไป

77 จดัซ้ือ ญ/ช 2 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000 ข้ึนไป

78 DCC (พนกังานควบคุมเอกสาร) ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000 ข้ึนไป

79 พนกังานผลิต ช 3 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส. 10,000 ข้ึนไป

80 พ่อครัว (กุก๊) ญ/ช 2 25-45 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 500/วนั - แรดแซ่บนวั ร้านอาหาร
81 พนกังานเตรียมอาหาร ญ/ช 2 25-45 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 400/วนั ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-6589696
82 พนกังานทอดอาหาร ช 2 25-45 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 450/วนั
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83 QA supervisor ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.สปริงคิทเช่น  โรงงานแปรรูปเน้ือไก่
84 QC supervisor ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 095-5548677
85 RD supervisor ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
86 Production supervisor ช/ญ 4 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
87 Engineer supervisor ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
88 Accounting staff ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
89 HR staff ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
90 เจา้หน้าท่ีความปลอดภยั ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
91 เจา้หนา้ท่ีสโตร์ ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
92 คลงัสินคา้ ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
93 ห้องแป้ง ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -
94 ผูช่้วยช่าง ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง -
95 พนกังาน QC ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง -
96 เชคเกอร์ (PC) ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง -
97 ผูจ้ดัการร้าน สาขาเมืองสุพรรณบุรี ช/ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี 18,000-25,000 มีประสบการณ์ ลา้นปันสุข ร้านอาหาร อาหารคลีน/สลดั

ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-9651566
98 พนกังานทัว่ไป ช 2 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 9,500-15,000 - ร้านอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-9443637
99 พนกังานบญัชี 1 ญ ไม่จ  ากดั ปวช. ข้ึนไป 325บ./ว - บจก.หลกัเมืองถาวร 2004 ขายยางรถยนต์
100 ช่างตรวจสอบช่วงล่างรถเลก็ 1 ช ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 325บ./ว มีประสบการณ์ 1 ปี 035-5262046
101 ช่างเปล่ียนยาง 1 ช ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 325บ./ว มีประสบการณ์ 1 ปี

*ต าแหน่งงานว่างอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีขอ้สงสัยให้สอบถามท่ี ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102


